Plan dzialalnosci

Zakladu Ubezpieczeii Spolecznychl)
na rok 2014
dla dzialu/dzialow administracji rZl!dowej: ................................................................................2)
CZ~SC A: Najwazniejsze cele do realizacji w roku 2014.
(w Ie) cz~.; ci ptanu nate::}' wskozai: nie wi~cej

mt pi~(; na)woimejszych ce/6w przyj~/ych przez minislrolkierolVniko j ednoslki do reolizocji w zokreslc jego w/osciwoSci)

Mierniki okreslajl!ce stopien realizacii celu 3)

Lp.

Cel

nazwa

2

3

planowana
wartosc do
osil!gni~cia na
koniec roku,
ktorego dotyczy
plan
4

Wskainik sciagalnosci

[opis: wielkosi: wplywow na poczet naleznosci z tytulu skladek ]V
stosunku do przypisu skladek - obejmuje FUS, NFZ, FGSP, FP i
FEP}
WarloS(; maksymalna 1.
1.

Utrzymanie zdolnosci
do wyplaty swiadczen

>=0,99

Odniesienie do
dokumentu 0
charakterze
strategicznym 5)

Najwazniejsze zadania
slu4ce realizacji celu4 )

5
1. Sukcesywne rozszerzanie dzialan w zakresie
prowadzenia egzekucji oraz zawierania
uklad6w ratalnych .

6
nie dotyczy

2. Monitorowanie
poziomu
wskainik6w
sci<l;galnosci
efektywnosci dochodzenia
naleznosci z tytulu skladek wraz z
podej mowaniem
stosownych
dzialan
adekwatnych do osi<l;ganych wynik6w.
3. Optymalizacja
wewn<etrznych
procedur
Zakladu maj <1:cych na celu usprawnienie pracy
kom6rek RKS iRED, zmierzaj<1:cych do
elim inowania
niekorzystnych
sytuacji
zagrazaj<1:cych
osi<1;gni<eciu
zalozonego
poziomu wskainika, jak r6wniez adekwatnych
do nowych uwarunkowan gospodarczych.
1. Okresowa analiza obowiqzuj <1:cych procedur i I nie dotyczy
ich optymalizacja.

Wskainik terminowosci wyplat swiadczen kr6tkoterrninowych

2.

Terminowa wyplata
swiadczen

[opis: liczba spraw wyplatowych wszystkich swiadczen
krotkolerminowych zalatwionych w ustawowym terminie w
stosunku do lqcznej lic::by zalatwionych spraw wyplatowych
swiadczen krotkoterminowych}
Wartosi: maksymalna 1.

>0,98

2. Terrninowe
wydawanie
wytycznych
i
wyjaSnien dotycz<1:cych zmiany przepis6w
reguluj<1:cych swiadczenia kr6tkoterminowe.
3. Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w
kom6rkach zasilk6w TJO ZUS.
4. Biez<1:ce
monitorowan ie
terminowosci
wyplat

wskainika
swiadczen

5.
6.

1.

sumq /lczby wniosk6w 0 swiadczenia
w ustawowym terminie IV stosunku do

2. Monitorowanie
wniosk6w.

tenninowosci

3.
1.

Wartosc

kontroli
nie

"Vartose

2.

mnlt~1Jmnl"n

>=0,86
spotecznego
m-in.
poprawft
tenninowosci
3.

RUM.
4.

zdetmlOwanvch w
obszarze swiadczen

Wskainik tenninowosci wydania orzeczen rozpatrzonych w
czasie do 4.5 dni

3.

Tenninowe wydawanie
orzeczell

[opis: liczba wnioskOw 0 orzeczenie lekarskie rozpatrzonych w
terminie do 45 dni lV stosunku do og6lnej liczby wnioskOw
zalaf1.t:ionych przez lekarzy orzecznik6w w danym okresie
sprawozdawczym]

>=0,87

2. Wykonywanie kontroli funkcjonalnej
w
oddzialach Zakladu oraz wydawanie na
podstawie wynik6w kontroli stosownych
zalecen.
1. Okreslenie zalozen i pararnetr6w do planu I nie dotyczy
kontroli platnik6w skladek na 2014 rok z
na
platnik6w
skladek
preferencjl\c
zatrudniajl\ccych 21 i wi~cej ubezpieczonych.

Wartosc maksymalna 1.

Wskainik realizacji zobowiazan ustawowvch w zakresie kontroli
platnik6w skladek

4.

Zapewnienie
prawidlowosci oplacania
skladek przez platnik6w

[opis: liczba platnik6w zatrudniajqcych 21
wil2cej
ubezpieczonych skontrolowanych w ciqgu ostatnich 5 lat (20
kwartal6w lqcznie z kwartalem podlegajqcym ocenie) w stosunku
do liczby wszystkich platnik6w skladek zatrudniajqcych 21 i
wil2cej ubezpieczonych podlegajqcych kontroli wedlug stanu na
grudzien roku poprzedzajqcego oceniany rok]

1. Monitorowanie tenninowosci post~powania I nie dotyczy
orzeczniczego na podstawie sprawozdan
statystycznych oraz zrnodyfikowanej aplikacj i
WO Wspornaganie orzecznictwa, a takZe
podejrnowanie w rniar~ potrzeby dzialan
organizacyjnych rnajl\ccych na celu popraw~
tenninowosci.

>=0,6

Wartosc maksymalna 1.

2. Monitorowanie zaawansowania planowania i
realizacji rocznego planu kontroli platnik6w
skladek, a w przypadkach stwierdzenia
nieprawidlowosci planowania lub zagrozenia
realizacji rocznego planu kontroli platnik6w
skladek,
podejrnowanie
dzialari
interwencYinych.

cz.t::SC B: Cele priorytetowe wynikaj~ce z budzetu paiistwa w ukladzie zadaniowym do realizacji w roku ............. .
(w Ie) cz~(Ci planu nalety wymlenii eele zadmi w budzeCie pmistwa w uk/adzie zadaniowym, w romach cz~sci budtelowych, kl61ych dysponenlem jest minister, wskazanych jako priorylelowe no pOlrzeby opracowania projektu ustawy budielowej na
rok, klorego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami slutqcymi realizac}; tych celOw. Nie na/ezy wymiemac celow upJ7ednio wskazanych w CZ~<5c; A)

Lp.

Cel

1
1

2

Mierniki okreslaj~ce stopieii realizacji celu 3)
planowana wartosc do
nazwa
osil!gni~cia na koniec
roku ktorel!o dotvczv Dian
4
3

Podzadanie budzetowe
sluz~ce realizacji celu 6)
.5
1.
2.

...
2
...

CZ~sc C : Inne cete przyj~te do reatizacji w roku .............. .
(w lej czesci plaml nalety wskazac eele prt)j~le do reolizacjl, klore me zoslaly wymienione w cz~.'ci A Illb B)

Lp.

Cel

1
1
2
...

2

Mierniki okreslaillCe stopien re alizacii celu 3)
planowana warto§c do
nazwa
osil!gni~cia na koniec
roku ktorego dotyczy plan
4
3

Najwainiejsze zadania
sluzl!ce realizacji celu 4 )
5

73.()2. ZOA3
(pod pis ministrafkierownika jednostki)

(data)

n,1Zw~ mil1i ~rra,

1)

Nll lciy podott

2}
3)
4)

Nilldy w~K'In; t 1}'~k.o

S)
6)

zGcx lni(' 1. rozpor/..ild"l.C'I1ictn Prczcsa Rady

Mi ni ~tr6w

\I,'

Spr3W1C S%o.ll~fi l('l \l,'cg o zakTCSl1 dziatan;a miui str<1. a \II rrl)llndku gQy plan jest sporz.qdzany prlt:Z kicr-o\lo'TIikajerlnOSlki - nazwlY jcdnostki.

pr'-ypadku. gdy pllln j csl spol"Zi{dzanc (rJ:cz mini srn., podaj~ nazwy w ~~~'f;lkich clnrUQ.w ;Jdm i ni~1flcji rt::ldowl.'l Prl.(:'7. niego kiao"''an),ch.
Nillcty pod<iC co najmnit-i Jcd en Illicmik. W pr.L)'J'adku gdy cd jt'!Sl uj ~{ y \I{ btld1.ocic l :tdaniow}m 11., rok., kI~ dOl ~lY plan, n<ll (-!y podaC pr~c cd O'v.'i mil'fmKI w~k :J7..anew lym dokumtndc.
W P'"",padku gdy w5W.JlIlYccI jest uXty Wbud7~lc paitsl,,'<1 w ukladJ.lc 7.adanio.....-:-m n;t rok.. klo~ dOIJOr plan. naJd.y ~ c wszystkic podzad'mia budJ..c[Qwc \\1'T11 icnionc w tym dokumL'11c1C stut.a..cc rcali'l..acji tcgo celu.
Je-n:1i polJ7:Cba rcalizaCJi wskazanego celu wyruka ;0; ooktamilltu 0 chanktcrt.c slr.UclVcznyTn. n.1lcly podaC ic80 naz,''-C.
Nalcz.y wsk.·n.3C wS7..y~lkic podl...1darua buM.cl0we S11l74CC ocalil".3qi poszc7.cg6lnych cdow wymicnion ~h w Imlumnic 2.
\II

